
In memoriam 

Under 1973 av led tre personer med m yc ke t nära anknytning till upp

ländsk hembygdsrörelse och därmed också till Upplands fornminnes

förening, nämligen f. folkskoll äraren Hjalmar Eriksson, Björklinge, f. 

läroverksadjunkte n Paul Martin Lijsing, orrtälje, och folkskolläraren 

Sven Wallström , Björklinge. De var a lla tre fornminnesföreningens 

medaljörer. U pplands fornminnesförening bevarar dessa personer och 

d eras insatser för uppländsk hembygdsrörelse i tacksammaste minne. 

HJALMAR ERIKSSON 

Hjalmar Er iksson var född 1896 i Söderbykarl i Rosl age n. Hans farfar var 
sam laren och fornvännen Erik Ersson i Vik och ha ns far var Erik Eriksson, 
grundaren av Söderbykarls hembygdsföre ning och dess museu m Eriksku lle. 
Det föll sig he lt naturligt att också Hjalmar Eriksson skull e fångas av sin 
hembygds historia. Intresset fö1- hembygdsv ård e n växte sig också stark hos 
honom. H an deltog l. ex. m yc ket a kti vt vid ordnandet av museet Erikskulle. 

1923 blev Hjal mar Eriksson ordinarie lä rar e i Björklinge . H är stannade ha n 
live t ut och här kom han a tt göra sin stora hembygdsv årdande in sa ts, bl. a. som 
mångårig ord föra nde i Björklingecl age ns he mbygclsutskott. Ordförandeskapet 
innebar en mycket a ktiv period för föreningen med inve nte1-ingar, fornvård, 
föreläsningar m. m. på programm et. Få lärde känna Bj ör klinge -bygden så väl 
som Hjalm ar Eriksson. Trots den star ka samhörighet han fic k med d e nna bygel 
längtade ha n dock alltid tillbaka till sin barnclom sbygd Söderbykarl, som en 
gång väckte ha ns stora intresse för u ppläncls k kul turhistoria . 

Ända sedan 191 5 var Hjalmar Er iksson medlem i Upplands fornminnesför
ening. 1968 erhöll han föreningens förrjänstmedaij. 

PAUL MARTIN LIJSING 

P. \1. Lijsing föddes 1896 i Rö. Efter studie1- vid U ppsala universitet och i USA 
och Tyskland samt efter rj änstgöring som lä rare på skilda platser i landet 
återvände han 1935 för gott till sin he mbygd Roslage n. H an tillträdde d å en 
rjänst som lärover ksacljunkt i Nontälj e. 

Redan som mycket ung blev P . M. Lijsing intresserad av hembygdsforskning, 
särskilt kring händelser och personer i Rosl age n. Inom Roslage ns fornminnes
och he mbygdsförening blev P. \1 . Lijsing snart en av de ledande och mest aktiva 
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medlemmarna. Från 1942 var ha n fören inge ns sekreterare och v{irclare av 
Roslagsmuseets sam li ngar, inrymda i det gam la gev~i rsfaktoriet i Norrtälje. 
1972 kunde han se e n länge närd dröm gå i uppfylle lse. Det var när Stiftelsen 
Roslagsm useet bildades av hembygdsföreningen, :\'orrtälje kommun, Stock
holms läns la ndsting och r iksamikvar ieämbetet. Garantier hade d~irmed skapats 
fö1- ell fortbestånd och e n vidareutvec kling av Roslagsmuseel, något som P. \I. 
Lijsing länge arbetade för. 

P. M. Lijsing var li ksom Hjalmar Eriksson mångår ig medlem av Uppla nds 
fornm innesförening. Han inträdde i fö1-eninge 11 19 16. 1944 tilldelades han , 
som e n av de sex första, föreningens fönj~instmedaij. 

SVEN WALLSTRÖM 

Sven Wallström avled endast 58 år gammal. Han var född och uppvu xen i 
Uppsala. Efte1- folkskoll ärarexamen kom han u t som lärare i U ppland, först till 
Östhammar , sedan till Knutby och Björkli nge. Var i landskapet Sven Wallström 
än vistades fann han det a ll tid li ka själv klart all deltaga i d e t hembygdsvårdande 
arbetet på orten. Snart blev han en stor kä nnare av uppländsk a llmogekul tur. 
H ans kunskaper och stora intresse för hembygdsrö1-elsen kom a ll tid till nytta på 
ett för hembygdsfö1-e ni ngarnas verksamhet konstruktivt och stim ulera nde sätt. 

I Björklinge kom Sven Wallström au verka under sina sista fjo rto n ~1r. Insat
serna här blev många och betyda nde. Det var självklart a lt ha n skulle ingå som 
ledamot i d e n av kommunfu ll mäktige tillsatta hembygdsvårdskommiue n i 
Björklinge, den kommitte som 1968 övertog uppgifterna från Björklinged a
gens hembygdsutskott. I ha ns åtaganden ingic k vidare au vara föreståndare fö1-
museisaml ingarna i Bjö1-klinge. 

U nder sina sista år var Sven Wallström också ledamot av Upplands fornmin
nesförenings va lnämnd. 1968 tilldelades han föreninge ns förijä nstmedaij. 

Ola Ehn 
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